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Choroby grzybowe truskawek na plantacjach towarowych w Polsce
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Intensywny fozwój produkcji truskawek lZwtązany ztym handel materiałem
nasadzeniowym otaz owocami sprzyja pojawianiu się nowych agrofagów na
terenie naszego kraju. Zagtożenie dla tej uprawy stanowią nie tylko nowe
patogeny, ale równiez te powszechnie występujące, które w sptzyjających
warunkach do rozwoju powodują duże straty ekonomiczne. Prawidłowe
zdtagnozowanie czynników Spraw czy ch chorób truskawki stanowi kluczowy
element w podjęciu decyzjt dotyczącej ochrony. w latach 2015 2017
lustrowano 39 plantacji truskawek zlokaltzowanych w róznych rejonach
kraju pod kątem występowania chorób grzybowych otaz chorób
odglebowych powodowanych przez organ:u,my grzybopodobne z rodzaju
Phytophthora. Materiał do badań stanowiły całe rośliny, owoce oraz gleba
pobierana z miejsc, gdzie obserwowano objawy zamterarria truskawek. W
w arunkach 1 ab oratoryj ny ch pr zept ow adzano tzolacj ę czynruuków sprawc zych
chorób truskawki z materiafu roślinnego na standardową pozywkę
ziemniaczano _ glukozową PDA. Do detekcji Phytophthora spp. z gleby
wykorzystano metodę pułapkową (orlikowski i in., 20ll). W tym celu około
kilograma gleby lmleszczano w kuwecie t zalewano wodą tak, aby była ona
około 2 -3 cm powyżej jej powierzcltnt. Następnie na powtetzchni roztworu
glebowego wykładano po 6 liŚci rózaneczntka odm. Nova Zembla, a całą
kuwetę przykrywano folią . Po 7 dobach inkubacji w temp etatlrze pokojowej
liście wyjmowano, myto pod bteŻącą wodą, a następnie wodą destylowaną
i osuszano pomiędry 2 warstwami bibuły filtracflnej. w kolejnym etapie
fragmenty nekrotycztych plam o średnicy około 5 nrm wycinano z liści
uprzednio odkazonych nad płomieniem palnika i wykładano na pozywkę
PDA. W ciągu 24 48 godzin inkubacji w temperaturze pokojowej
wyrastające z fragmentów liści czyste kultury Phytophthora Spp.

przeszczepiano na pozywkę PDA. Identyfikację kultur wyosobnionych
z matenału roślinnego otaz organizmów grzybopodobnych z rodzaju
P hytophthor a uzyskanych metodą pułapk ow ą przeprow adzono na podstawie
cech morfologtcznych oraz przy zastosowaniu metod molekularnych,
głównie I7a podstawie sekwencjonowania regionu ITS1-5.8SrDNA-ITS2.
obserwowano duże nasilenie chorob odglebowych wywoływanych ptzez
otganlzmy grzybopodobne z rodzaju Phytophthorą. Na 26 ptzebadanych
prób gleby w 18 stwierdzono obecnośó gafunku P. cactorum. Patogena
izolowano tal<ze z korony truskawkt zebranych z 3 plantacji, PrzY czw
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w ,dwóch prz1padkach opró cz tego gatunku wyosobniono równiez grzyba

Pestalotiopsis clavispora wykazującego patogeni cztośó 'stosunku 
do roślin

truskawki. Sprawcam t zgn]ltzrry to.o''y truskawki były ta\<ze Coniella

fragariae (materiał roślinny pobrarry z 2 lokalizacji)' Colletotrichum

acutatum (z rokarizacje) i Botrytis cinerea (1 rokartzacia). czynnikami

Sprawcz}rmi nekroz i piamistości 1iści truskawki były odpowiednio gafunki

B. cinerea (liście żebtane z l lokalizacji) i Truncątella angustata

(2 lokalizacje). Natomiast z ogonków liŚciowych truskawki wyizolowano

gzyb Gnomonia comari. Żarówno występowanie -G. comari, jak

\ P. clavispora w uprawie truskawki nie było dotychczas stwierdzone

w naszym kraju.
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